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VI BYDER EFTERÅRET VELKOMMEN 
"De røde æbler løsner let fra træets trætte kviste. Snart
lysner kronens bladenet, og hvert et løv må briste. Når
aftensolen på sin flugtbag sorte grene svinder, om årets
sidste røde frugt den tungt og mildt os minder".
De kølige efterårsmåneder viser så småt sine spæde tegn på
at indtage Danmark med sine gyldne farver & friske briser.
Det er nu vi skal ud og plukke de søde æbler og brombær,
saftige blommer, sprøde græskar og grønne salater samt
kajserhatte og champignon. Mulighederne er uendelige, hvis
bare vi ved hvor vi skal lede.

Generalens Eventyrlige
Julemarked

LØRDAG D. 23. & SØNDAG D. 24.

NOVEMBER KL. 10.00

Børnekokkeskole
14 .  & 15 .  OKTOBER KL.  1 1 .45

3-RETTERS EFTERÅSMENU
MIN.  8 ÅR.

De Store Vildtaftener 
D. 25. & 26. OKTOBER

ÅRLIG TRADITION, HVOR VI SERVERER 60
FORSKELLIGE KOLDE OG LUNE RETTER, 15

DESSERTER & 20 SLAGS OSTE

Oktober:    Åbent fredag og lørdag kl. 12.00-20.00
November: Åbent fredag og lørdag kl. 12.00-20.00
Obs! vær opmæksom på ændring af åbningstider grundet
eventuelle selskaber og events.
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EFTERÅRSMENU
På Restaurant Generalen står vi klar med dejlig mad, der
passer til årstiden, og masser af hygge. Vi hylder efteråret
med blandt andet Generalens Landkost, en varm frokostret,
der passer til årstidens kølige briser. Vi sørger for skønne
retter til aftenserveringen, som både byder på røget dyrekølle,
grillet helleflynder, dansk kalvemørbrad samt porcheret Clara
Fris Pære. 
 
 

Årets Vildt på 12 måder
LØRDAG D.  16 .  NOVEMBER

VI  KOKKERERER MED RÅVARER FRA 
HELE ÅRET SAMT 12  UNIKKE

STYKKER VILDT.

Åbningstider

Generalens Store Julebal
LØRDAG D. 7. DECEMBER

JUILEBUFFET, JULETRÆSDANS & LIVEMUSIK
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ÅRETS VILDT PÅ 12 MÅDER
LØRDAG D .  16 .  NOVEMBER 
For tredje år i træk tilbyder vi en meget unik oplevelse; Årets
Vildt på 12 måder. Vi kokkererer med råvarer fra hele året og
finder 12 stykker vildt, der serveres som unikke “still fotos” og
som altid er smagen også i fokus. Råvarerne var i 2018 bla.
følgende: hare, frø, zebra, bison, fasan og dåkalv samt
skovsvampe, kogte jordbær, tørret rabarber, asparges,
blomme vin, spæde rødder og meget andet.
 
Pris pr. person: kr. 1.250,-
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DE STORE VILDTAFTENER
PÅ RESTAURANT GENERALEN D .  25 .  &  26 .  OKTOBER
For 14. gang afholder vi vores Store Vildtaftener på
Generalen. Konceptet blev første gang afholdt tilbage i
2006 med knapt 20 gæster og har sidenhen udviklet sig til et
større arrangement, da vi sidste år havde over 170 meget
glade gæster fordelt på de to dage. 
Det er derfor blevet til en årlig tradition at vi holder De Store
Vildtaftener, der tilbyder unike oplevelser med ca. 60
forskellige retter, fra supper til kolde og lune retter, hvoraf
nogle tilberedes ved gæsten, til de ca. 15 desserter og 20
slags oste fra ind og udland. Man får således en “helt vild
oplevelse” hver gang.
Tema 2019: er forsat en hemmelighed, men vi vil garantere 
at oplevelsen vil stå mål med alle de andre år vi har
præsenteret De Store Vildtaftener. Til disse aftner er der
meget begrænset plads og vi har kun 2 aftner til rådighed.
Reserver derfor plads i god tid.
 
Velkomst samt vildtbuffet: kr. 695,00kr. pr person. 
 
I år er der mulighed at vælge mellem 10 udvalgte vine fra de
sidste 14 års vildt sæson.

TILMELDING TIL EVENTS
via vores hjemmeside housepichardt.dk/events

1,5 kg rødbeder 
(300g rå rødbede tages fra) 

2 hvide løg 
2 grønne æbler

1 fennikel 
2 store gulerødder
1 stor kvist timian

150 g. smør
 

1 kg frisk torskefilet
Lidt salt

Frisk dild og kørvel. 
50 g. smør

 
12 brødskiver uden kant der passer
ned i en dyb tallerken og ristes godt.

Alle grønsagerne skæres i grove
stykker og dampes mørt under låg i
ca. 15 min. Tilsæt ½ l æble juice, 2 l
kalvefond  og 1 l vand.  Suppen må

KUN simre i 20 min. Sigt væsken fra,
gem fyldet der skal blendes meget

fint. Riv 300g rå rødbede ned i
væsken og giv et kort opkog.

 
Torskeryg saltes og krydres med
citron, peber, havsalt og en smule

sukker. Hviler i mindst 6 timer.
Kørvel og dild finthakkes til brug for
panade efter stegning. Steges hårdt

på den ene side og vendes i
paneringen på kødsiden lige

bagefter. Fisken anrettes med drys
af mere grønt og suppen serveres fra
kande. Retten skal serveres ret efter

tilberedning. 

RØDBEDE SUPPE M. BAGT TORSK,
 Til 12 personer
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JULEBAL PÅ GENERALEN
LØRDAG D .  7 .  DECEMBER
Kridt danseskoene og tag Deres familie, venner eller kollegaer med
til julebal! 
De starter med at nyde Pichardt’s hjemmelavede gløgg med
juleknas til, hvorefter der bydes til bords til en elegant og smagfuld
julebuffet med mange lækkerier. 
Derefter kan kaffen nydes med et glas cognac eller likør samt
julebag, hvorefter der kan dansesom juletræet og drikkes et glas
julebryg.
 
Herefter går det svendborgensiske band Under the Covers – 70’s
Experience på scenen. Med festlige 70’er hits og juleklassikere
spiller bandet op til fest og dans i den gamle herskabsstald.
Musikken starter ca. kl. 21.00 og slutter 01.00.
 
Pris pr. person inkl. velkomst, julebuffet, kaffe & livemusik: kr. 350,-
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HOLD JERES JULEFROKOST PÅ GENERALEN
Hold jeres julefrokost på Rest. Generalen, den tidligere
herskabsstald, beliggende for foden af Tranekær Slot på
Langeland. Med de historiske rammer, der stammer tilbage
fra 1800-tallet, kommer den klassiske, gammeldags
julestemning i spil. Rammerne passer perfekt til julehygge
med både familie, venner og kollegaer. 
 
Vi tilbyder et stort udvalg af julebuffetter, julemenuer og
juletapas til både små og store selskaber.
 
De er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud
samt besøge os for at se de skønne omgivelser. 
 
Mangler I inspiration til julefrokosten på arbejdspladsen?
Frygt ej! Vi har lavet en julebrochure for virksomheder med
op til flere forskellige menubeskrivelser. 
Send en mail til Pichardtskontor@gmail.com for at få tilsendt
brochuren som pdf. 
Vi ses på Restaurant Generalen for foden af Tranekær Slot. 

VI ER OGSÅ KLAR

MED NYTÅRSMENUER


